
     December 2019 

Judo
• Zo 01/12 Shiai te Leuven vanaf bruine gordel
• Do 05/12 Training met Ilse Heylen te Dworp 19u - 20u (Groep 2) & 20u-21u30 (Groep 3)
• Vr 13/12 Provinciale Kata training te Opwijk (vanaf bruine gordel), 20u - 21u

Uurregeling tijdens de schoolexamens, vanaf 09/12 tot 20/12:
- Maandag te Halle > 18u10-19u & 19u-20u > Geen wijzigingen
- Zaterdag te Halle > 10u10-11u (alle groepen samen) 
- Donderdag te Dworp >18u10-19u (groep 1) en 19u-20u (groep 2 & 3 samen)
- Maandag te Dworp >  19u-20u (groep 2) geen wijzigingen 
Geen les tijdens de Kerstvakantie van 21/12 tot 05/01

Ju-Jutsu

•Random Attacks trainingen te Dworp:
• Zo 8/12 & 15/12 13u-14u
• Ma 23/12 & 30/12 19u-20u

Uurregeling tijdens de schoolexa-
mens vanaf 09/12 tot 20/12:
-Geen wijzigingen in het uurrooster 
-Geen les op vrijdag 20/12
Geen les tijdens de Kerstvakantie 
van 21/12 tot 05/01

    



Karate & Semi-Contact
Uurregeling tijdens de schoolexamens vanaf 09/12 tot 20/12:
- Maandag S-C > 20u-21u (geen wijzigingen)
- Dinsdag > 18u10-19u (groep 1) en 19u-20u (groep 2 & 3 samen)
- Woensdag S-C van 17u-18u  (geen wijzigingen)
- Vrijdag > 19u-20u (groep 2 & 3 samen)
- Geen les op vrijdag 20/12

Geen les tijdens de Kerstvakantie van 21/12 tot 05/01

Examens:
In de week van 27/01/2020 zullen er per discipline examens gehouden worden voor een 
hogere gordelgraad.  Op de de club website (via downloads) vind je de leeftijdsvoorwaar-
den en het examenprogramma per sportdiscipline.

Vrijwilligers gezocht :
- Eetfestijn: voor ons eetfestijn zoeken we helpende handen.

- Onderhoud Budo zaal te Dworp: Onze kuisman verhuist naar het buitenland en we zijn 
dus op zoek naar leden, ouders,… die onze zaal wekelijks willen net houden. Indien er 
verschillende personen zich aanbieden kunnen we samen een planning opstellen.

   De personen die zich hiervoor aanbieden worden betaald via vrijwilligersstatuut. 

Sportkamp tijdens de Krokusvakantie 
24 februari tot en met 28 februari

documenten om in te schrijven vind je op de website 
zie sportkampen
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